
 
 

 

Ingrid Jespersens Gymnasieskole søger ny leder til grundskolen 

 

 

 

Vi glæder os til at byde den nye leder af grundskolen velkommen til en veldrevet og traditionsrig 

skole. Vi lægger vægt på faglighed, fællesskab, kreativitet og et skoleliv præget af trivsel og 

udvikling. 

 

Vi søger en energisk og initiativrig leder, som er synlig og handlekraftig. Vi søger en leder, der 

forener evnen og viljen til fornyelse med respekt for skolens traditioner og værdier.  

Arbejdsopgaverne spænder vidt med direkte reference til skolens rektor. Lederen af grundskolen 

indgår i skolens samlede ledelsesteam og deltager i bestyrelsesmøderne. 

Arbejdet som leder af grundskolen omfatter ledelse af grundskolen i samarbejde med to 

viceafdelingsinspektører, og grundskolelederen er grundskolens ansigt indadtil og udadtil. 

 

Vores forventning til dig 

Ledelseserfaring og gerne relevant ledelsesuddannelse 

Erfaring med pædagogisk og organisatorisk udvikling 

Vidtfavnende samarbejdsevner og udpræget sans for personaleledelse 

Administrative kompetencer, It-kompetencer og økonomisk forståelse 

Ansvar for samarbejdet mellem skole, hjem, elever, forældre og medarbejdere 

 

Vi søger en leder med 

Analytisk kompetence og overblik, også når udfordringerne er store 

Gåpåmod og erfaring med implementering af beslutninger 

Kvalifikationer til at fungere som inspirator og sparringspartner 

Personlige egenskaber, der matcher krav om imødekommenhed og styrke 

Ambitioner om at skabe glæde og virkelyst i hverdagen 

 

Ingrid Jespersens Gymnasieskole er en privat selvejende skole, som omfatter grundskole, SFO, 

Musikskole, gymnasium og GSK.  

Skolen er grundlagt i 1894 og har 670 elever i grundskolen og 314 elever i gymnasiet. Skolens 

øverste ledelse er en forældrevalgt bestyrelse. 

Skolens ledelse består af rektor samt i gymnasiet af vicerektor og 2 pædagogiske uddannelsesledere 

og i grundskolen af skoleleder og to viceafdelingsinspektører. 

 

Skolens centrale værdier er faglighed, kreativitet og omsorg for den enkelte. Vi lægger vægt på 

åndsfrihed, tolerance og dialog. Vi har et stærkt og tillidsfuldt samarbejde mellem skole og hjem. Vi 

kan godt lide, at der er højt til loftet og en hverdag præget af rummelighed og gensidig respekt.  

Skolen er kendt for sit høje faglige niveau og for at lægge vægt på ansvarlighed og ordentlighed.  

Lærerkollegiet er ambitiøst og velkvalificeret. 

 



 
 

 

 

Vil du vide mere 

Du er velkommen til at kontakte rektor Otto Strange Møller telefonisk på tlf. 40 10 10 22 / 35 26 36 

22 eller på mail osm@ijg.dk. 

Se også meget gerne skolens hjemmeside www.ijg.dk 

 

Ansøgningsfrist søndag den 29. maj 2022. Ansøgningen stiles til rektor Otto Strange Møller på 

job@ijg.dk 

Ansættelsessamtaler afholdes den 3. og 8. juni 2022. 

 

Tiltrædelse 1. august 2022. 

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem LC og Finansministeriet. 

 

 

Ingrid Jespersens Gymnasieskole 

Nordre Frihavnsgade 9-11 

2100  København Ø 

Tlf.: 35 26 36 22 

www.ijg.dk 
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